ENTRADA
Deus está aqui
tão certo como o ar que respiro,
tão certo como a manhã que se levanta,
tão certo como este canto que podes ouvir.
Tu O podes sentir movendo-se por entre os ramos,
tu O podes ouvir cantando connosco aqui,
tu O podes levar quando pela porta saíres,
tu O podes guardar para sempre no teu coração.
ACTO PENITENCIAL
Venho para aprender a ser santo;
Venho pedir, Senhor, a Tua ajuda.
Quero ser alegre e ser humilde;
Sei que, com fé, a vida muda.
Perdoa-me, ensina-me, Senhor,
A ser melhor, a amar-te mais. (x2)
Venho com as minhas mãos vazias,
venho como um cego atrás da luz,
venho como criança perdida,
venho aprender a amar Jesus.
Quero seguir Senhor o Teu caminho,
sei que à verdade me conduz.

ACLAMAÇÃO
Cantai aleluias, não haja mais dor
Ornai-vos de festa, vesti alegria
Porque hoje é o dia em que vence o amor
Irmãos, alegremo-nos, Aleluia! (x2)
Aleluia, Aleluia
Este é o dia em que vence o Amor
Aleluia, Aleluia
Irmãos, alegremo-nos, Aleluia! (x2)

OFERTÓRIO
Vede Senhor quanta gente
Nunca ouviu falar de vós
Quanta gente não sabe
Que deve amar alguém
Senhor aceita-nos assim.
Vede Senhor nós chegamos
Prontos a dar o que temos
A vida alegre ou triste
O amor que em nós existe
Senhor aceita-nos assim
SANTO
CORDEIRO DE DEUS
COMUNHÃO
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede.
Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu
Se alguém comer deste pão
Viverá p´ra eternidade.

ACÇÃO DE GRAÇAS
Quero louvar-Te sempre mais e mais (bis)
Buscar a tua vontade, Tua graça conhecer
Quero louvar-Te
Quero adorar-te, só a ti, senhor ...
Quero seguir-te, só a ti, senhor ...
Quero amar-te, só a ti, senhor ...
E proclamar-te nosso salvador ...
FINAL
Dá graças ao teu Senhor.
Dá graças a Deus teu Pai
Dá graças porque Ele te deu
Jesus Cristo, Seu Filho
Então, todo fraco diz: «Sou forte».
Todo o pobre diz: «Sou rico».
Porque Deus fez maravilhas por nós
Dá graças ao teu Senhor.
Dá graças a Deus teu Pai
Dá graças porque Ele te deu
Maria nossa Mãe
Dá graças.

O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.
Quem vem a mim não terá fome
Quem crê em mim não mais terá sede.
Em verdade vos digo:
Quem crê em mim tem a vida eterna.
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